
Definice účetní 
jednotky

Výše aktiv Roční úhrn čistého 
obratu

Průměrný počet 
zaměstnanců

Mikro ÚJ do 9 mil. Kč do 18 mil. Kč do 10

Malá ÚJ do 100 mil. Kč do 200 mil. Kč do 50

Střední ÚJ do 500 mil. Kč do 1 mld. Kč do 250

Velká ÚJ nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250

Zkratky:
ÚJ = účetní jednotka

Do příslušné kategorie se ÚJ zařadí v případě, že splňuje dvě ze tří definovaných kritérií. Pravidlo je 
takové, že ÚJ se (sama) zařadí do příslušné kategorie v účetním období bezprostředně následujících 
po druhém období, ve kterém splňuje příslušná kritéria (dvě za tří). Tedy ÚJ v bude v dané kategorii 
až v období následujícím po dvou po sobě jsoucích (následujících) obdobích.

Podle kategorie ÚJ jsou sestavovány účetní výkazy
V plném rozsahu-
Ve zkráceném rozsahu-

Kategorie účetní 
jednotky

Rozvaha v 
plném 
rozsahu

Rozvaha 
ve 
zkráceném 
rozsahu

Výsledovka 
v plném 
rozsahu

Výsledovka 
ve 
zkráceném 
rozsahu

Výkaz cash 
flow

Přehled o 
změnách 
ve VK

Příloha v 
plném 
rozsahu

Příloha ve 
zkráceném 
rozsahu

Mikro ÚJ bez 
povinnosti auditu

Pokud je 
obchodní 
spol.

Jen pokud 
není 
obchodní 
spol.

Malá ÚJ bez 
povinnosti auditu

Pokud je 
obchodní 
spol.

Jen pokud 
není 
obchodní 
spol.

Mirko ÚJ s 
povinností auditu

Malá ÚJ s 
povinností auditu

Střední ÚJ

Velká ÚJ

Současná kategorizace účetních jednotek pro účely účetního výkaznictví
Vychází ze současného znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně
upraveno v § 1b

-

Vzorové výkazy a definice účetních jednotek
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